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мх "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" А.Д. ТРЕБИЊЕ 

ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" А.Д. 

МРКОЊИЋ~ГРАД 

Број: СА- 06 /15 
Дана: 13.05.2015. године 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са XlII поновљене (тринаесте) ванредне Скупштине акционара ЗП 

"Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град, одржане дана 13.05.2015. године, у 
просторијама хидроелектране у Бочцу, са почетком у 13.00 часова. 

Сједници су присуствовали: 

Министар рада и борачко инвалидске заштите Миленко Савановић, 

представник државног капитала Републике Српске са 66.529.818 акција са 

правом гласа или 65% и Фонда за реституцију са 5.117.724 акција са правом 
гласа или 5%. 

Здравко Зечевић, представник ПРЕФ-а а.Д. Бањалука, са 10.282.269 акција са 
правом гласа или 10,05 %, по пуномоћи број : УП 17-311504.05.2015. године, 

Љубомир Клинцов, представник: ЗИФ "Кристал Инвест Фонд" а.Д. Бањалука 

по пуномоћи број: 057--0-Reg-ll-001254 од 17.08.2011. године. 

Огњен Михајловић, ЗИФ " БЛБ ПРОФИТ" а.Д. Бања Лука са 1.324.650 акција 
са правом гласа или 1,3% по пуномоћи број:383-2115 ОД 08.05.2015. године 

Драгана Пашић, ЗИФ " БОРС Инвест" а.Д. Бањалука са 1.104.867 акција са 
правом гласа или 1,07 % по пуномоћи број 01-151115 од 07.05.2015. године 

Данијела Пузић, ЗИФ " Привреник"а.д. Бања Лука, 3241 акција са правом гласа 
или 0,003% по пуномоћи 81115 од 07.05.2015 и ЗИФ "Еуроинвестмент" а.Д . 

Бања Лука 1.336.550 акција са правом гласа или 1,30%, 

по пуномоћи број 11-01-341 од 26.11.2012 године. 

писменим путем о свим тачка.ма дневногреда, изјаснили су се: 

ЗИФ "ПОЛАРАИНВЕСТ" а.Д. Бањалука, са 1.291 .684 акција са правом гласа или 
1,26197 % број: 077-01 /15 од 06.05.2015. године 

ЗИФ "ВБ ФОНД" а.Д. Бањалука са 1.047.640 акција са правом гласа или 1,0235% 
број: 164115 од 05.05 .2015. године 

ЗИФ "АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД" а.Д. Бањалука са 28.363 акција са правом 

гласа или 0,0277%, број: 164115 од 05.05.2015. године 

ЗИФ "Цептер Фонд" а.Д . Бања Лука, са 1.686.535 акција са правом гласа или 
1,647739% број: 399-01115 од 08.05.2015 године 



,; 

Томислав Тодоровиli, Предсједник Надзорног одбора; 


Недељко Кесиli, Директор;, 


Лековиli Љубинко, в.Д. Извшни директор за организационо правне и кадровске 


послове; 

Зељковиli Славојка, Извршни директор за економско финансијске послове 

Стипановиli Жељко, Извршни директор за производњу и одржавање 

Стојичић Жељко, Предсједник синдиката ЗП"Хидроелектране на Врбасу"а.д. 

Мркоњић Град 


Копуз Мирослав, Служба за план и анализу 


Јарић Велибор, Предсједник Комисије за гласање; 


Сантрач Драган, члан Комисије за гласање; 


Сретен Тешановић , члан Комисије за гласање; 


Рајко Кизић, Записничар 


Милан Савиli, овјеривач записника и 


Милан Ђукановић, овјеривач записника 


Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Томислав Тодоровић након чега је 

једногласно од свих присутних акционара усвојен следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два 
овјеривача записника; 

2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање; 

3. Разматрање и усвајање Извода из записника са ХII ванредне Скупштине акционара; 

4. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. 

Мркоњић Град за 2015. годину; 

5. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. 
Мркоњић Град за 2015-2017. годину 
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у наставку засједања прешло се на разматрање појединих тачака усвојеног дневног 

реда: 

АД-Ј Избор Предсједника скуnштине акционара, Комисије за гласање, 

заnисничара и два овјеривача записника 

Предсједник надзорног одбора, Томислав ТоДоровић је изнио приједлоге 

Надзорног одбора за радна тијела за 13. ванредну Скупштину акционара и то: за 
Предсједавајућег Скупштине акционара предложен је Огњен Михајловић, за чланове 

Комисије за гласање Јарић Велибор, Сретен Тешановић и Драган Сантрач, за 

записничара Кизић Рајко и за овјериваче записника Ђукановић Милан и Савић Милан. 

Након тога приступило се гласању појединачно за свако радно тијело, након чега 

је Предсједник надзорног одбора констатовао да су сви приједлози усвојени са 100% 
гласова "ЗА" присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем. 

АД-2 Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање 

Предсједник Комисије за гласање Јарић Велибор поднио је извјештај о присутности . . 
СЈедници, како СЛИЈеди: 

Од укупног броја акција предузећа 102.354.487 или 100%, Скупштини акционара 
присуствују акционари који располажу са 95.667.021 акција или 93 ,466%, од којих је 
лично или путем овлаштеног представника присутно 89.505%, а писменим путем су се 
изјаснили акционари који посједују 3,96% од укупног броја акција. На основу 

презентованих података, констатовано је да Скупштина има кворум, те да су створени 

услови за њен рад, као и за пуноважно доношење одлука. 

у наставку је вођење сједнице преузео изабрани Предсједник Скупштине акционара 

Огњен Михајловић, те се прешло на разматрање наредних тачака дневног реда. 

АД-3 Разматрање и усвајање Извода из записника са ХЈI ванредне Скуnштине 

акционара 

Министар рада и борачко инвалидске заштите Миленко Савановић је у склопу ове 

тачке изнио сугестије ИРБ-а у погледу важности благовременог достављања одлука 

усвојених на сједницама Скупштини акционара, а потом се прешло на гласање. Извод 

из записника са ХII ванредне Скупштине акционара усвојен је са 98,23% гласова "ЗА" 
и 1,77% уздржаних од гласања и то: ЗИФ "Цептер фонд" а.д. Бања Лука. 
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АД-4 и АД-5 Разматраље и усвајање Плана пословаља ЗП"Хидроелектране на 

Врбасу" а.д. Мркољић Град за 2015. годину, Разматраље и усвајање Плана 
nословања ЗП"Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркољић Град за 2015-2017. годину 

Тачке под редним бројем четири и пет, односно, Разматрање и усвајање Плана 

пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град за 2015. годину; 
Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић 
Град за 2015-2017. годину,су обједињене ради лакшег излагања. 

Мирослав Копуз, служба за план и анализу, је извјестио Скупштину акционара о Плану 

пословања за 2015. годину и Плану пословања за период 2015-2017 годину 

напоменувши да су они усклађени са консолидованим планом пословања МХ "ЕРС" за 

2015 и консолидованим Планом пословања за период 2015-2017. године. 

Међу условима и стандардима који одређују План преовлађујући су технички, 

економски и општи услови привређивања , узимајући у обзир још увијек присутну 
свјетску економску кризу. 

План пословања садржи: 

-Мјере за остварење плана пословања 

-План уштеде, 
-План производње за наведени период 

-План инвестиција за наведени период 

-План прихода и расхода 
-План радне снаге за наведени период 

Што се тиче мјера за остварење плана пословања, не су засноване на сталној анализи 

властите ситуације , односно властитих могућности у оквиру којих се мјере могу 

провести, и обухватају све сегменте пословања, конкретне су, са јасно постављеним 

циљем , са брзим дејством и проводиве за остварење планираних резултата. 

у циљу рационализације пословања и смањења трошкова за 2015. годину Донијет је 

План уштеда које су планиране на следећим ставкама: 

-трошкови материјала и горива 55000,00 КМ 
-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 55000,00 КМ 
-трошкови производних услуга 174000,00 КМ 
- Нематеријални трошкови 248000,00КМ 

-Остали трошкови 170 000,00 КМ 

План производње је урађен примјеном критеријума из Правилника о билансирању и 

управљању електроенергетским системом Рс. У плану производње за 2015. годину 
утврђенаје планирана производња електричне енергије у количини од 274250000 KWh. 

Планирани приходи за 2015. годину износе 17 153 000 КМ и за 12,9 % су мањи од 
прихода по ребалансу плана за 2014. годину. За 2016. годину приходи су планирани у 
износу од од 17 239 ОООКМ дОК су у 2017. години планирани приходи у износу од 17 
174000 КМ 
Планирани расходи за 2015. годину износе 15 949 000 КМ и мањи су од расхода по 
ребалансу за 2014. за 2,4%. Планирани расходи за 2016. и годину износе 15 734000 км 
а за 2017. годину 15 670 000 КМ. 
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Планирана бруто добит за 2015. годину износи 1 204 000 КМ. Планирана цијена 

коштања електричне енергије је 5,82 pf/kWh. Продајне цијене електричне енергије по 
одлуци РЕЕРС-а су следеће : за тарифне купце 5,07 pf/kWh, цијена за извоз и директне 
купце 6,70pf/kWh. 
Планирана просјечна продајна цијена електричне енергије, на бази додијељеног 

прихода од електричне енергије, износи 5,75 pf/kWh. Планирана цијена у 20616. години 
износи 5,71pf/kWh, и у 2017. години износи 5,68pf/kWh. 

Планирана цијена рада износи 140 КМ. 

Трошкови бруто зарада , бруто накнада зарада и остали лични расходи за 2015. годину 
планирани су у износу од 4602 000 КМ и за 3,7 посто су мањи од ребалансираних за 
2014. годину, за 2016. годину поменути трошкови су планирани у износу 4 573 000 КМ, 

а за 2017 . годину планирани су у износу 4539000 КМ. 

Топли оброк је планиран у износу од 140 КМ. Трошкови амортизације за 2015. годину 
планирани су у износу од 5 470 000 КМ. У структури укупних расхода амортизација 
учествује са 34,3 %. Трошкови амортизације за 2016. годину планирани су и износе 5 
470000 КМ и учешће ових трошкова у укупним расходима за 2016. годину је 34,8%, и у 
2017. години износ учешћа амортизације у укупно планираним расходима је 35% са 
износом од 5 490 000 КМ. 
Укупна планирана инвестициона улагања износе 20 592 000 КМ а планирано је да се 

финансирају из властитих средстава. У структури инвестиција учествују: 

-Инвестиције планиране за реконструкцију и модернизацију постојећег објекта - 2 558 
000 КМ 
-Инвестиције планиране за изградњу нових објеката 13 650000 км 
-Инвестиције у инвестиционо техничку документацију 11 О 000 КМ 
-Остало 4274 000 КМ 
Према плану пословања за 2015 годину, укупно је планирано 20 592 000 КМ издвојити 
за инвестиције. Планиране инвестиције за 2016. годину изосе19 593 ОООКМ, а за 2017. 
годину 6330000 КМ. Укупно, за 2015. ,2016., и 2017. годину планирано је издвајање од 

46515000 КМ. 

Потом је Директор предузећа преузео ријеч и образложио даје план амбициозан и даје 

требао бити раније усвојен али из објективних разлога то није било могуће, као и да 

нам је његово усвајање потребно због реализације битних пројеката у којима се 

тренутно налази ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град. 

Министар рада и борачко инвалидске заштите, Миленко Савановић и Предсједавајући 

Скупштине акционара Огњен Михајловић били су сложни у оцјени да је ово добар и 

амбициозан план, као и да ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град треба 
наставити овим темпом рада и улагања у нове ПрОЈекте. 

Након тога прешло се на одвојено гласање по тачкама четири и пет. 
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АД-4 Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" 

а.Д. Мркоњић Град за 2015. годину 

План пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град за 2015. годину 
усвојен је са 100% гласова "ЗА" присутних акционара и акционара који су гласали 
писменим путем. 

АД -5 Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" 
а.Д. Мркоњић Град за период 2015-2017 године 

План пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град за период 2015
2017. године усвојен је са 100% гласова "ЗА" присутних акционара и акционара који 
су гласали писменим путем. 

ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

/.;t (o/;;l 
ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА: 

1. Савић Милан 

@1~ 
2. Ђукановић Милан r 

~r 
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